Προσυνέδριο της IFLA στην Αθήνα με θέμα

"Στρατηγικές Εξυπηρέτησης για Βιβλιοθήκες"
19-21 Αυγούστου 2009

Α

πό το Γενικό Συμβούλιο Βι
βλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του
Κράτους και Εκπαιδευτικής Ρα
διοτηλεόρασης ανακοινώνεται ότι
στο πλαίσιο του φετινού Διεθνούς
Συνεδρίου της IFLA που θα διεξαχ
θεί στο Μιλάνο από 23 έως 29 Αυ
γούστου 2009, η Αθήνα θα φιλοξε
νήσει Προσυνέδριο των Τομέων
Management and Marketing και Man
agement of Library Associations, με
θέμα "Στρατηγικές Εξυπηρέτησης
για Βιβλιοθήκες", από 19 έως 21 Αυ
γούστου 2009.
Στόχος του Προσυνεδρίου είναι
η διερεύνηση των στρατηγικών για
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση στις βι
βλιοθήκες, μέσα από αξιολόγηση και
μελέτη των μεθόδων και βέλτιστων
πρακτικών. Επειδή είναι διεθνώς ανα
γνωρισμένη η μεγάλη συμβολή των
συνεδρίων της IFLA στην εξέλιξη της

40

βιβλιοθηκονομίας και των βιβλιοθη
κών, το Προσυνέδριο στην Αθήνα θα
συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγ
χρονισμό, τη χάραξη πολιτικής και
στην ανάπτυξη των ελληνικών βι
βλιοθηκών, σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές.
Η επιλογή της Αθήνας ως φιλοξενούσας πόλης του Προσυνεδρίου
της IFLA αποτελεί σημαντική ευκαι
ρία διεθνούς προβολής της χώρας
μας. Οι μετέχοντες στο συνέδριο βι
βλιοθηκονόμοι θα γίνουν πρεσβευ
τές του ελληνικού πολιτισμού στη χώ
ρα τους θα υπάρξει και οικονομικό
όφελος για τη χώρα μας από τη συ
νεισφορά των συνέδρων που θα την
επισκεφθούν.
Στις αρχές του χρόνου, με επι
στολή μας που απευθυνόταν στις Βι
βλιοθήκες της χώρας (Δημόσιες, Ακα
δημαϊκές, Δημοτικές, Βιβλιοθήκες

Μουσείων και Ιδρυμάτων, Νοσοκο
μειακές κ.α) και γενικότερα σε φο
ρείς του βιβλιοθηκονομικού χώρου,
ενημερώσαμε για το Προσυνέδριο
και ζητήσαμε από τους ενδιαφερό
μενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέ
ρον τους. Αυτό είχε σκοπό αφενός
να γίνει ευρύτερα γνωστή η διεξα
γωγή του Προσυνεδρίου στην Αθή
να και αφετέρου να υπάρξει μια ει
κόνα των συμμετεχόντων, ώστε να
διευκολυνθεί η εξεύρεση συνεδρια
κού χώρου.
Για περισσότερες πληροφορίες,
στην ιστοσελίδα του Προσυνεδρίου,
http://www.ypepth.gr/iflagr/, η οποία
ανανεώνεται συνεχώς με ό,τι νεότε
ρο προκύπτει.
Από το Γενικό Συμβούλιο
Βιβλιο
θηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους
και Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης.

